
 

 

 

 

Firma Arche S.A., wraz z Fundacją Leny Grochowskiej i Stowarzyszeniem Wspólnota Arche mają zaszczyt 
zaprosić do udziału w Jarmarku Tradycji Wielkanocnych, organizowanych w dniach 24-25 marca 2023 r. w 

Parku Handlowym Arche w Siedlcach przy ul. Brzeskiej 134.  

 
Stoiska handlowe będą dostępne dla zwiedzających w: 

• Piątek 24 marca 2023r. w godzinach 10:00-19:00 

• Sobota 25 marca 2023 r. w godzinach 09:00-15:00  

 
UWAGA: W tym roku stoiska targowe wewnętrzne, rozstawione będą na terenie Parku Handlowego ARCHE, 

ale w innym miejscu! Zapraszamy do salonu meblowego ABRA i BRW. Wejście za sklepem Biedronka, I 

piętro nad Cafe Fryderyk. Ilość miejsc jest bardzo ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

 
Wystawcy będą mogli przygotować stoiska: 

• w piątek od godziny 9:00   

Prosimy o punktualność, miejsca targowe po godz. 9:30 będą rozdzielone między innych wystawców 

• w sobotę od godziny 9:00 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W TARGACH 

 

Opłata za udział w Jarmarku wynosi 80 zł i jest przeznaczona na działalność statutową Wspólnoty Arche. 

Potwierdzeniem uczestnictwa jest wpłata na konto Stowarzyszenie Wspólnota Arche 08-110 Siedlce, ul. 

Brzeska 134 nr konta 60 2030 0045 1110 0000 0246 7190. Prosimy do przesłanie potwierdzeń wpłaty do 17 

marca 2023r. Nie będzie możliwości opłacenia udziału gotówką w trakcie trwania Jarmarku.  

Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku jest wypełnienie karty zgłoszeniowej dołączonej do zaproszenia. 

 

Organizatorzy zapewniają: 

• Stoisko handlowe wewnątrz budynku 3m² (stolik + krzesło); na zewnątrz 6m², 3x2 m 

• Udział w Wieczorze Targowym w Cafe Fryderyk (24.03.2023 r. godz. 19:00) 

• Nagłośnienie w mediach lokalnych 

 

Wystawcy mogą ustawić stoiska na dworze wzdłuż budynku na 2 metry od fasady budynku. Prosimy o 

przywiezienie własnych stołów i krzeseł, parasoli lub namiotów. 

 

     ZAPROSZENIE 

 



 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ufundowanie fantów na loterię, z której całkowity dochód przeznaczony 
zostanie na tworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych i działalność Fundacji Leny 

Grochowskiej. 

 

Istnieje możliwość wykupienia noclegu od 23.03.2023 r. do 25.03.2023 r. w cenie 65 zł za osobę, za jedną 

dobę w pokojach 2 i 3 osobowych lub 100 zł za osobę, za jedną dobę w pokoju 1 osobowym. Konieczna jest 

wcześniejsza rezerwacją e-mailowa lub telefoniczna w celu sprawdzenia dostępności pokoi. Noclegi 

prosimy rezerwować indywidualnie w Hotelu ARCHE pod nr tel. /25/644 31 60, kom. 515 001 066 lub e-

mailem hotel@arche.pl 

 

Organizator nie odpowiada za zmianę terminu organizacji Jarmarku, ich odwołanie lub przerwanie z uwagi 

na zwiększoną ilość lokalnych zakażeń COVID-19 oraz spowodowanych działaniem siły wyższej lub 

zarządzeniem władz państwowych lub samorządowych. W przypadku zmiany terminu organizacji Jarmarku, 

ich odwołania lub przerwania, Organizator zwróci wystawcom opłatę targową do 10 dni roboczych od dnia 

ogłoszenia zmiany. 

 

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie pocztą tradycyjną lub elektroniczną  na adres: siedlce@arche.pl   

do 17 marca 2023 r.  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 25 644 14 64 lub e-mailem: siedlce@arche.pl 
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